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Stichting MS Research volgt met veel interesse de internationale ontwikkelingen op het gebied
van stamceltransplantatie als behandeling voor Multiple Sclerose (MS). Wetenschappelijke
studies geven een indicatie dat een intensieve behandeling met een hoge dosis
chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (aHSCT) effectief zou kunnen zijn
in de behandeling van een selecte groep mensen met een agressieve vorm van relapsing
remitting MS (RRMS). Stichting MS Research streeft er naar dat er een effectieve behandeling
beschikbaar is voor mensen met alle vormen van MS, dus ook voor deze groep.
Stichting MS Research sluit zich aan bij het standpunt van de Nederlandse Vereniging van
Neurologie (NVN). In haar standpunt van 17 oktober 2016 geeft de NVN aan “dat nader
wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van stamceltherapie bij MS nodig is. Het wordt
patiënten afgeraden om buiten studieverband stamceltherapie te ondergaan. Indien
patiënten op eigen initiatief kiezen voor een stamceltherapie in het buitenland, dient men hen
zo goed mogelijk te informeren over de potentiële gevaren en over de beschikbare, reguliere
behandelopties.”
Stichting MS Research zet zich in om mensen met MS en hun naasten te informeren over de
actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van stamceltransplantatie als behandeling
voor MS. Zij geeft geen adviezen over de behandeling van individuele patiënten.
Stichting MS Research stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar MS. Zij werkt
aanbod gedreven en staat ook open voor subsidieaanvragen met betrekking op
stamceltransplantatie bij MS. Toekenning van subsidies, in algemene zin en m.b.t.
stamceltherapie, is afhankelijk van de kwaliteitstoets door de Wetenschappelijke Raad en het
beschikbare budget. De Stichting verzamelt geen fondsen voor individuele patiënten.
Stichting MS Research vindt het goed dat organisaties waaronder MS Vereniging Nederland,
zich inzetten om de bekostigingsmogelijkheden voor stamceltransplantatie bij MS te
onderzoeken en te bevorderen. Zij behartigt de belangen van mensen met MS waar zij kan en
is een gesprekspartner van beleidmakers op het gebied van volksgezondheid.
Toegankelijkheid van zorg en van medicatie voor alle mensen met MS staan daarbij
nadrukkelijk op de agenda.

